


Een blijvende gedachtenis aan 

Berendina Maria 
Engelbertink - Hergelink 

sinds 20 maart 1955 weduwe van 
Gerhardus Engelbertink 

Zij is geboren te Harbrinkhoek 24 mei 1902. Gesterkt 
door de sacramenten van de zieken is zij thuis overleden 
op 21 februari 1999. Na haar uitvaart ten afscheid in de 
paroch_iekerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand 
te Manaparochie hebben we haar lichaam bij haar man te 
ruste gelegd op het parochiekerkhof aldaar. 

Moeder is geboren op het Achterland als jongste van het 
gezin met vijf kinderen van Jan Hergelink en Johanna 
Haarhuis. Ze heeft veel verdriet in haar leven meege
maakt. Op de jonge leeftijd van 6 jaar is haar moeder 
overleden. Zij had toen al een grote verering voor Moeder 
Maria en zag haar vanaf dat moment dan ook als haar 
eigen moeder. 
Op 14 november 1930 is moeder in het huwelijk getreden 
met Gerhardus Engelbertink en ze gingen wonen aan de 
Slagenweg. Samen kregen zij 6 kinderen , maar moesten 
al snel I zoon missen. 
In de oorlogsjaren heeft zij samen met haar man de zorg 
op zich genomen voor onderduikers. Joden en verzetstrij 
ders kwamen schuilen bij haar thuis. Groot waren haar 
angsten, maar zij beschouwde hen als hun eigen kinde
ren. Fijn heeft ze het altijd gevonden dat één van de 
onderduikers ook na de oorlog, tot het laatste moment 
toe, contact bleef houden met haar. Ook haar man is 
vroegtijdig door de dood van haar gescheiden. Haar zor
gen waren groot om haar gezin, maar hoe moeilijk ze het 
ook heeft gehad, ze bleef vertrouwen op God de Vader en 
Moed_er Maria. Er zijn weinig mensen die zo'n gezegende 
leeftiJd hebben gehad als moeder. Ze was lief en zorg
zaam voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 
Ze was een goed gelovige vrouw, ging vaak naar Kevelaer 

en luisterde , toen ze niet meer naar de kerk kon aan-
dachtig naar de kerkradio. ' 
Moeder wilde altijd goed op de hoogte blijven van alles 
wat er om haar heen gebeurde; haar kinderen en het 
gezin waarin ze leefde. Zo wilde ze altijd de werktijden 
weten van de kleinkinderen bij haar thuis. Ook praatte ze 
graag mee met de politieke gebeurtenissen. Het journaal 
van 20.00 uur moest ze altijd zien, ze las dagelijks de 
krant en vertelde hieruit. Ook ging ze graag naar de 
bejaardensoos. Moeder hield veel van het leven op het 
platteland, de natuur en de dieren, tekende nog graag een 
vogeltje dat ze buiten in de tuin zag zitten. Moeder kon 
het maar moeilijk aanvaarden dat ze ouder werd en de 
gebreken die daarbij kwamen. 
Ze zei altijd: Iedereen wil wa gê'ne old word'n, maor 
geneen wil gê'ne old wêe'n. Ze vond dan ook dat ze de 
leeftijd had waarbij iedereen maar naar haar moest 
komen. Moeder genoot van het bezoek en de aandacht die 
ze hierbij van iedereen kreeg. Op 3 dec. 1998 heeft ze het 
Sacrament der Zieken ontvangen en heeft hier heel 
bewust voor gekozen. Ze wilde dit samen met Gerrit 
Rieky en hun kinderen beleven. We hebben toen same~ 
met haar de leukste herinneringen, die we met elkaar 
hadden meegemaakt, opgehaald. Daarna liet haar 
lichaam haar steeds meer in de steek, terwijl de wil om te 
leven nog zo groot was ... 
Op 21 februari 1999 is onze moeder en oma overleden. Ze 
kon het leven tot op het laatste moment toe maar moei 
lijk uit handen geven. Wij zijn God erg dankbaar dat wij 
Moeder en Oma tot het laatst toe thuis hebben mogen 
verzorgen. Moge onze moeder, oma en overgrootmoeder 
nu rusten in vrede bij God de Vader, Moeder Maria en 
haar man. 

Wij willen iedereen bedanken voor uw bezoekjes, 
gebracht aan onze moeder, oma en overgrootmoeder, en 
voor uw meeleven met ons na haar overlijden. 

Fam. Engelbertink 
Harbrinkhoek, februari 1999 


